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های ایستگاه سراوان بر روی 3102لرزه در زلزله سال تعیین میدان جابجایی هم

  GPSدائمی 

  2، حمیدرضا نانکلی3عمادیح اله ، سید رو0آرش دشتبازی

 واحد تهران جنوب - دانشگاه آزاد اسالمي -دانشکده فني و مهندسي  - کارشناس ارشد ژئودزي 8
a.dashtbazi@gmail.com 

 واحد تهران جنوب - دانشگاه آزاد اسالمي - دانشکده فني و مهندسي - برداريگروه مهندسي نقشهاستاديار  2
sr_emadi@azad.ac.ir 

 ازمان نقشه برداري کشورس -ژئودينامیک رئیس اداره  -دکتري ژئودزي  9

nankalihamid@gmail.com 

 (8931 خرداد، تاريخ تصويب 8931 آبان)تاريخ دريافت 

 چکیده

باشد. زمین ساخت مکران به دو قسمت غربي در خیزي مورد توجه محققان ميمنطقه فرورانشي مکران از ديدگاه زمین ساخت و لرزه

در نزديکي شهر  8932در سال  1.1با بزرگاي در منطقه مکران شود. بزرگترين زلزله نیم قرن اخیر تقسیم ميايران و شرقي در پاکستان 

باشد. اما همچنان احتمال مکران شرقي ميو شدگي در مرز مکران غربي گشت از توابع سراوان، رخ داد. وقوع اين زلزله نشان دهنده قفل

اي در ساختار شناسي اهمیت ويژه GPSهاي دائمي جابجايي ايستگاه بردارهايدارد. تعیین  هاي خاموش در اين منطقه وجودوجود لرزه

-به نام GPSدائمي  هايلرزه زلزله مذکور، مشاهدات ايستگاهجابجايي همهاي برداررفتاري مکران دارد. در اين پژوهش، به منظور تعیین 

وقوع زلزله اخذ، پردازش و تحلیل گرديد. با هدف تقريب بهتر و تقارن در مدل  هاي سراوان، گلمورتي، زابل و فهرج، در محدوده زماني

براي پردازش  افزار گامیتماهه در نظر گرفته شد که اين زلزله در میانه بازه قرار داشت. همچنین از نرم 88رياضي برازش شده، يک بازه 

براي دو بازه زماني  5اي درجه چند جملهبرازش ، ها هاي بصري در ايستگاهیلها و تحلها استفاده گرديد. با توجه به مقادير باقیماندهداده

بیشترين تغییرات مدل شده در مؤلفه شمالي جنوبي مربوط به ايستگاه طبق نتايج بدست آمده،  گرديد. پیشنهادقبل و بعد از زلزله 

متر و در مؤلفه ارتفاعي مربوط به ايستگاه میلي -83.51ان با متر، در مؤلفه شرقي غربي مربوط به ايستگاه سراومیلي -3.89گلمورتي با 

 متر براي ايستگاه سراوان ومیلي 55.11 ،لرزهبیشترين جابجايي بردارهاي برآيند جابجايي واقعي همباشد. متر ميمیلي 25.52فهرج با 

. تغییرات در باشندميمتر میلي 8.83فهرج ايستگاه متر و میلي .2.1زابل ايستگاه متر و میلي 9..9گلمورتي ايستگاه به ترتیب  سپس

 باشند. هاي مسطحاتي و ارتفاعي، تابعي از مکانیسم گسل، عمق قفل شدگي و فواصل نقاط از گسل ميمؤلفه

لرزه، میدان جابجايي، مکران، همسراوان ، فرورانش، زلزلهGPSايستگاه دائمي  واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -0

اي باال واقع کشور ايران در بخشي از جهان با خطر لرزه

شده است. پوسته زمین در اين منطقه بعلت قرار گرفتن 

اوراسیا در شمال و صفحه عربستان در جنوب،  8بین صفحه

-دچار دگرگوني و تغییر شکل بوده و نرخ متوسط کوتاه

متر در سال برآورد میلي 22±2شدگي آن در حدود 

گردد. حرکات پوسته زمین در اين منطقه موجب رخ مي

هاي ويرانگر بسیاري در گذشته شده و با توجه دادن زلزله

به تداوم اين حرکات انتظار وقوع چنین حوادثي در آينده 

 .[8]نیز بسیار محتمل است 

صفحه عربي در زير صفحه اوراسیا،  2در اثر فرورانش

هاي کوچک مکران ايجاد شده ع ضخیمي از بلوکتجم

راستا  3. در سمت غرب، مکران توسط گسل[9. 2]است 

اي زاگرس مجزا میناب، از صفحه قاره 5گردراست 4لغز

 6گرد چمنشده است. در سمت شرق، از طريق گسل چپ

هاي زمین در پاکستان محدود شده است. بازسازي

در نظر  8کرتاسه آغاز فرورانش را در اواخر دوره 7ساختي

کنند که اي مشخص مي. مقاطع لرزه[5. 5]اند گرفته

درجه به سمت شمال در لغزش  1تا  2صفحه مکران، 

اي براي مکران ساحلي فرورانشي . هیچ داده[1. 2]است 

هاي منتشر شده توسط سازمان در دسترس نیست. نقشه

( و گزارشات 8/....825ي کشور )با مقیاس زمین شناس

 زمینهتنها اسناد در مورد پیش [.8-1. 9]ها مرتبط با آن

 3شناسيشناسي در ارتباط با ساختار عمومي و چینهزمین

 .[82. 88]مکران ساحلي در ايران هستند 

خیزي در مکران ساحلي کم در حال حاضر سطح لرزه 

در  8355نوامبر  21ثبت شده در  ترين زلزلهاست. بزرگ

جنوب شرقي مکران، در پاکستان دريايي رخ داده است 

فرورانشي  عنوان يک منطقه. از مکران غربي به[85. 89]

نسبت به بخش  يبسیار کمترهاي لرزهاي فعال، غیر لرزه

  Melville و  Ambraseysشرقي گزارش شده است. اگرچه

اند که يک همکاران استدالل نموده و  Byrneو همچنین

                                                           
1 Plate 
2 Subduction 

3 Fault 

4 Strike-Slip 
5 Right-Lateral 

6 Sinistral Chaman Fault 

7 Tectonic 
8 Late Cretaceous 

9 Stratigraphy 

در مکران غربي رخ داده  8159فوريه  81بزرگ در  زلزله

  .[82. 88]است 
در تاريخ منطقه مکران ترين زلزله نیم قرن اخیر بزرگ

کیومتر به  12و عمق  1.1با بزرگاي  8932فروردين  21

 .8گزارش اعالمي مرکز زمین شناسي اياالت متحده امريکا

کیلومتري زمین بنا  32ريشتر در عمق  1.5و يا بزرگاي 

و عمق  1.1به گزارش مرکز لرزه نگاري کشور و يا بزرگاي 

-بین المللي زلزله کیومتر به گزارش اعالمي پژوهشگاه 15

درجه و طول شرقي  21.11شناسي و در عرض شمالي 

درجه در نزديکي شهر گشت از توابع شهرستان  9..22

سراوان، واقع در استان سیستان و بلوچستان و در پهنه 

فرورانشي مکران رخ داد. در اين مطالعه موقعیت گزارش 

 شده توسط پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي

زلزله ايران مبناي موقعیت زلزله در محاسبات قرار داده 

 .[81-85]( 8شد )جدول 

 [81-85]در منطقه سراوان  8/8932./21اطالعات زلزله مورخ  -8جدول 

 زمان بزرگا موقعیت
مرکز گزارش 

 دهنده

28.09˚ N 
7.5 

15:14:21 
)به وقت 

 محلي(

مرکز لرزه 

 E ˚62.04 نگاري کشور

27.88˚ N 

7.8 

15:14:18 
)به وقت 

 محلي(

پژوهشگاه بین 

المللي زلزله 

 E ˚62.03 شناسي

28.11˚N 

7.7 

04:44:20 
  )به وقت

PDT88) 

سازمان زمین 

شناسي اياالت 

 E ˚62.05 متحده

 

 -شمال غربى 82مرکز اين زلزله در پهنه گسلي با روند

غربى شمال مکران، -جنوب شرقى، در ناحیه فرورانش شرقى

اتفاق افتاد. با اين وجود، اين پهنه گسلي دربرگیرنده 

غربى و -گیرى شرقىاي با جهتروندهاى ساختاري ثانويه

باشد. به طور کلي، اين طور به نظر جنوبي نیز مى-شمالي

 جنوب–گیرى سامانه گسلي شمال غربيآيد که شکلمي

هاي شرقى سراوان به صورت برآيندى از فعالیت گسل

راستگرد در شرق ايران و -جنوبي عمدتًا راستا لغز-شمالي

در ناحیه فرورانش  89غربى عمدتًا معکوس-هاي شرقىگسل

باشد. با توجه به مکان مرکز زلزله، اين رويداد مکران مي
                                                           

10 United States Geological (USGS) 

11 Pacific Daylight Time (PDT) 
12 Trend 
89 Revers  

14
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است.  اي احتماالً در زير سامانه گسلي سراوان رخ دادهلرزه

اين گسل، گسلى بنیادين، فعال و بزرگ )به طول تقريبي 

شرقى در  جنوب–کیلومتر( با راستاي شمال غربى .25

(. بر پايه ساز و کار 2جنوب شرقى ايران است )شکل 

هاي کانوني با طبیعي سامانه گسلي ارايه شده که در محل

غربى آمده است، شرقى، غرب، جنوبشمالراستاى شرق، 

تواند به سبب دگرشکلي کششى شکننده زله مياين زل

از صفحه در حال فرورانش پهنه  8مسطح متمرکز در ناحیه

فرورانشى مکران رخ داده باشد. تا يک روز پس از رخداد اين 

در منطقه رخ  5/1تا  5لرزه با بزرگاي بین پس 88زلزله، 

اي تقريبًا خالي از جمعیت اتفاق داد. اين زلزله در ناحیه

دلیل عمق کانوني زياد و تراکم کم جمعیت در به و ادافت

نفر کشته )در روستاي  8منطقه، در اثر اين زلزله در ايران 

نفر  .5قادرآباد شهرستان خاش( و در کشور پاکستان 

نفر مجروح شدند. اين زلزله  .81کشته و جمعاً بیش از 

موجب تخريب صدها منزل مسکوني در پاکستان شد و 

هاي بلند دبي، دوحه، اصل از آن در ساختمانتکان شديد ح

عالوه، اين زلزله در منامه و حتي در کويت احساس شد. به

کشورهاي هند، افغانستان، پاکستان، کشورهاي جنوبي 

چنین در کرمان، شیراز و مناطق شمال خلیج فارس و هم

خوبي احساس شد. براساس استان سیستان و بلوچستان به

قات راه، مسکن و شهرسازي، اين زلزله اطالعات مرکز تحقی

-اي در شبکه شتابشتابنگار ديجیتال سه مؤلفه 99توسط 

 ،نگاشتشتاب 2نگاري ايران ثبت شد، که از آن میان، 

متر بر سانتي ..8با مقدار بیش از  2بیشینه جنبش زمین

مجذور ثانیه را ثبت کردند. حداکثر شتاب ثبت شده نیز 

کیلومتر و  38ز در فاصله کانوني مربوط به ايستگاه سبزگ

. وقوع [81] باشدميمتر بر مجذور ثانیه سانتي 831برابر با 

شدگي شديد در تواند نشانه قفلزمین لرزه سراوان مي

 . [83]مکران مرکزي باشد 

-،  اشاره به وجود لرزهSzeligaو  Frohlingدر عین حال 

و  5هاي زماني دو ايستگاه گلمورتيدر سري 9هاي خاموش

 .[.2]( 8نموده اند )شکل  5سراوان
 

                                                           
8 Slab 

2 Peak Ground Acceleration (PGA) 

9 Silent Earthquakes 

5 GLMT 

5 SRVN 

 
با حذف  2هاي زماني سیستم تعیین موقعیت جهانيسري -8 شکل

هاي اند. سريهاي زمیني در مؤلفه شمالي نشان داده شدهسرعت

صورت غرب در باال و ها، بهزماني بر اساس موقعیت مکاني ايستگاه

-هاي خاموش ممکن در ايستگاهزلزلهاند. شرق در پايین، مرتب شده

هايي مشخص )سراوان( با بیضي SRVN)گلمورتي( و  GLMTهاي 

-هاي زماني در زمان زلزلهاند. موارد درج شده مقايسه رفتار سريشده

 [.2] باشندمي SRVNو  GLMTهاي هاي خاموش در ايستگاه

 

 
هاي در بازه سال 5.8هاي تا بزرگاي هاي سیاه زلزلهدايره -2شکل 

میالدي برگرفته از سايت پژوهشگاه بین المللي زلزله  2.89تا  .2.8

بردارهاي سرعت شناسي و مهندسي زلزله، پیکان قرمز رنگ جهت 

صفحه عربي و اوراسیا در جنوب شرق ايران بوده که مقدار آن بر روي 

پیکان نوشته شده است. مستطیل قرمز رنگ منطقه مکران غربي 

بر پايه گزارش اعالمي  1)ايران( مي باشد. مثلث قرمز رنگ کانون زلزله

 پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله مي باشد

، در پژوهش 8939معماريان سرخابي و جمور در سال 

هاي موجود در واحد ، تعداد الکترونTEC 1خود تغییرات

 28هاي سطح در مسیر سیگنال از ماهواره تا گیرنده، در زلزله

 21ورزقان و زلزه -اهر 2.9و  2.5با بزرگاي  8938مرداد 

 92هاي را در دوره 1.5سراوان با بزرگاي  8932فروردين 

                                                           
2 Global Positioning System (GPS) 

1 Seismic focus 

1 Total Electron Content 
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روزه مورد بررسي قرار دادند. طبق نتايج حاصل،  92روزه و 

آنالیز تبديل موجک، تغییرات غیر عادي محتوي الکتروني را 

هاي زلزله به خوبي مشخص کرده و ابزار در محدوده روز

 .[28]رياضي مناسبي براي آشکارسازي ارتباط ياد شده است 

و همکاران   Kunduطبق تحقیق صورت گرفته توسط 

، زلزله سراوان دومین زلزله مهم، در منطقه 2.85در سال 

ها بیان بوده است. آن 8355فرورانش مکران از سال 

داشتند اين زلزله در صفحه میاني و در پهنه فرورانشي 

صفحه عربي در نتیجه گسلش نرمال و در يک عمق میاني 

کي هاي هم لرزه در نزديرخ داده است. همچنین جابجايي

کیلومتري پهنه زلزله  ..9که در   GPSدو ايستگاه دائمي 

 . [22] ها گزارش گرديدواقع شده، توسط آن

، 8بر پايه چهار ايستگاه گلمورتي، زابل هامشاهدات آن

در بازه حدوداً ده روزه با هدف  9و بندر جاسک 2بندرعباس

لرزه تخمین زده شده با بررسي سازگاري جابجايي هم

( Thorn Layو  USGS ،Caltechهاي موجود گسل )مدل

 Pاي مسأله معکوس با استفاده از امواج لرزهکه از حل –

 .[22]شود پرداخته مي -گردندحاصل مي

13.8بردار جابجايي زلزله براي ايستگاه زابل،  3 

9.5متر به سمت شمال و براي ايستگاه گلمورتي، میلي 4  

متر به سمت شرق در مدل عمق متوسط گسل برآورد میلي

 شده است. 

پايه لغزش به شدت شیب دار لرزه بر هاي همجابجايي

ها، اين گسل به سمت شمال، استوار است. طبق نظر آن

زلزله احتماالً در پاسخ فرآيند جدا شدگي گسل رخ داده 

است. وقوع زلزله سراوان پیامدهايي براي هر دو صفحه 

  .[22]اي مکران داشته است فرورانشي اقیانوسي و قاره

-در پژوهش نوبخت دودراني و نانکلي بر روي تغییرشکل

که با هدف  زلزله سراواناي در اي و بعد لرزههاي هم لرزه

تعیین جابجايي پوسته زمین ناشي از زلزله و اثرات آن در 

و  مناطق مختلف ديگر از طريق تعیین میدان تغییر شکل

، صورت گرفته است تعیین نوع گسل و جهت سرعت آن

جنوبي در ايستگاه زابل -بیشترين جابجايي در راستاي شمالي

13.8 غربي در ايستگاه -و در راستاي شرقي متریليم 3

9.5گلمورتي   .[83]برآورد شده است  مترمیلي  4

                                                           
8 ZABL 

2 BRBS 

9 JASC 

تعیین میدان جابجايي هدف از انجام اين پژوهش، 

 هايهاي زماني ايستگاههاي سريروي مؤلفه رحین لرزه ب

در  8932سال  1.1زلزله با بزرگاي  در اثر GPSدائمي 

 باشد.شهرستان سراوان مي

 زمین شناسی و زمین ساخت مکران  -3

وضعیت کنوني ايران از نظر زمین ساختي ناشي از 

باشد که گرايي بین صفحات عربستان و اوراسیا ميهم

هاي حاصل به شکل کمربندهاي کوهستاني دگرشکلي

اي امتداد لغز احاطه هداغ( و گسل)زاگرس، البرز، کپه

ها )ايران مرکزي، لوت، حوضه خزر جنوبي( کننده بلوک

 . [8]گردد نمايان مي

غربي در -ساحل مکران يک منطقه فرورانش شرقي

در پاکستان است.  5النهرمز تا گسل اورناچ امتداد تنگه

-بصورت زمین 8311تا  8312هاي سال مکران در بازه

اي از نتايج و منابع برداري گرديد. خالصهشناسي، نقشه

 . [3]ارائه گرديده است  )McCall  (2..2مورد استفاده در 

های دائم ژئودینامیک وضعیت شبکه ایستگاه -2

 ایران GNSSو 

، سیستمي 5ايسیستم جهاني تعیین موقعیت ماهواره

است که در آن مختصات نقاط بر مبناي دريافت 

هاي با موقعیت معلوم تعیین هاي ارسالي از ماهوارهسیگنال

اي هاي ماهوارهگردد. اين سیستم متشکل از سیستممي

روسیه،  Glonassآمريکا،  GPSکشورهاي مختلف مانند 

Galileo  اروپا وBeidou باشد. تعیین موقعیت با چین مي

اي بعلت وجود خطاهاي هاي ماهوارهاستفاده از اين سیستم

مختلفي نظیر خطاهاي اتمسفري )يونسفري و تروپسفري(، 

ها، خطاي ساعت گیرنده خطاهاي ناشي از موقعیت ماهواره

و ماهواره و ... که هر کدام بسته به شرايط مختلف باعث 

گردند، از دقت کافي انحراف مختصات تعیین شده مي

برخوردار نیست. بنابراين به منظور افزايش تعیین موقعیت و 

رسیدن به مختصات دقیق يک نقطه نیاز است تا با اين گونه 

دد. روشي که از ابتداي خطاها به نحوي مناسب برخورد گر

اي مرسوم بوده تعیین گیري تعیین موقعیت ماهوارهشکل

                                                           
5 Ornach-Nal 

5 Global Navigation Satellite System (GNSS) 
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اي است که نیازمند صرف زمان زياد و موقعیت دقیق نقطه

 باشد. هاي بعدي براي رسیدن به دقت مطلوب ميپردازش

هاي در چند سال اخیر در کشورهاي مختلف روش

گرفته کمکي گوناگوني براي بهبود تعیین موقعیت شکل 

هاي توان آنها را به دو دسته کلي سیستماست که مي

هاي زمیني تقسیم نمود. اي و سیستماي منطقهماهواره

اي و اي به علت عملکرد منطقههاي کمکي ماهوارهسیستم

عدم پوشش مناسب در ايران پاسخگوي دقت مورد نیاز 

ناچار راه حل عملي براي تعیین موقعیت دقیق باشند. بهنمي

است. بطوريکه  GNSSهاي دائم در ايران ايجاد ايستگاه

هاي دائم در طول زمان به طور بسیار مختصات اين ايستگاه

توان افزارهاي علمي تعیین شده و ميدقیق با استفاده از نرم

ها بعنوان مرجعي براي پي بردن به از مختصات معلوم آن

 ود. اي استفاده نمخطاهاي موجود در مشاهدات ماهواره

هاي پوسته زمین بررسي و مطالعه حرکات و دگرشکلي

ها، همواره مورد توجه محققان و مخاطرات ناشي از آن

-علوم زمین بوده است. در طول چند دهه گذشته تکنیک

و کاربرد آن در زمینه  GPSهاي ژئودتیک به ويژه 

اي میان کینماتیک و  دينامیک پوسته زمین جايگاه ويژه

شناسان و ها، زلزلهمین از جمله ژئودزينمحققان علوم ز

توان ها ميشناسان يافته است. زيرا با اين تکنیکزمین

اي و مخاطرات ناشي از آن را با قدرت تغییرات پوسته

 تفکیک مکاني و زماني بااليي پايش نمود. 

هاي دائم ژئودينامیک و ايده اولیه ايجاد شبکه ايستگاه

GNSS ز بودن ايران، پس از زلزله بم خیعلت زلزلهکشور به

شکل گرفت تا مطالعات جامعي را جهت  8912در سال 

درک و شناخت بهتر از حرکات پوسته زمین و فعالیت 

هاي فعال فراهم نمايد. لذا پس از طي مراحل طراحي، گسل

 8919هاي اولیه مربوط به اين شبکه از سال گیرياندازه

پس از دو  GPSاه دائم ايستگ 8.2آغاز و فاز اول آن شامل 

به اتمام رسید. سپس در بازه زماني  8915سال در دي ماه 

هاي ايجاد شده تعدادي از ايستگاه 8911تا  8919هاي سال

هاي ديگري به اين شبکه اضافه گرديد و حذف و ايستگاه

هاي دائم ايستگاه فعال در شبکه ايستگاه .89هم اکنون نیز 

، 9ود دارد. در شکل کشور وج GNSSژئودينامیک و 

هاي اين شبکه نشان داده شده است. پراکندگي ايستگاه

البته اگر چه هدف اولیه از ايجاد اين شبکه مطالعات 

آوري ژئودينامیکي پوسته زمین بوده، لیکن با توجه به جمع

هاي ديگر از اين شبکه، هاي مناسب امکان استفادهداده

تي کشور، ايفاي مانند تقويت و نگهداري چارچوب مختصا

برداري، هاي مختلف نقشههاي مرجع در طرحنقش ايستگاه

، DGPS/RTKارسال تصحیحات تعیین موقعیت آني 

 . [29. 83]مطالعات جوي و هواشناسي و . . . نیز وجود دارد 

، تابعي از و ارتفاعي هاي مسطحاتيدر مؤلفه اتتغییر

 مکانیسم گسل، عمق قفل شدگي و فواصل نقاط از گسل

 .[25]باشند مي

 
دائمي فعال شبکه و دايره هاي هاي هاي بنفش ايستگاهدايره -9شکل 

هايي طراحي شده تکمیلي شبکه ژئودينامیک ايران بوده قرمز ايستگاه

 .قرمز محدوده تقريبي مکران غربي)ايران( مي باشد مستطیل است.

پهنه فرورانش مکران مي باشد که محدوده داخل مستطیل قرمز، 

وقعیت مباشد. مثلث قرمز رنگ شامل کشورهاي ايران و پاکستان مي

بر پايه گزارش اعالمي پژوهشگاه بین المللي زلزله  کانون زلزلهتقريبي 

 باشدشناسي و مهندسي زلزله مي

 هاروش پردازش داده -4

به طور کلي با  GPSمشاهدات خام ثبت شده توسط 

افزارهاي علمي افزارها، يعني نرماستفاده از دو دسته از نرم

 . گیرندش قرار ميافزارهاي تجاري مورد پردازو نرم

افزارهاي تجاري عالوه با نرم GPSهاي در پردازش داده

گر امکان دخالت زياد در تعیین استراتژي بر اينکه پردازش

یحات کوچک نیز ها را ندارد، از بسیاري تصحپردازش داده

 بايد صرف نظر کند.

افزارهاي تجاري براي پردازش خط مبناهاي معموالً نرم

شوند. در عوض يکصد کیلومتر( توصیه نميبلند )بیش از 
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 Berneseنظیر  GPSهاي افزارهاي علمي پردازش دادهنرم

هاي رغم پیچیدگيعلي  GIPSYو  GAMIT-GLOBKو 

گر امکان دخالت در هر مرحله از ها به پردازشکار با آن

دهد و ورود و اعمال انواع تصحیحات کوچک پردازش را مي

 .[83]ها فراهم است سازي آنو بروز و مدل

هاي خام عموماً سري خروجي حاصل از پردازش داده

ها در مربوط به هر يک از ايستگاه و سرعت زماني مختصات

هاي باشد. از تجزيه و تحلیل سريمشخص مي 8يک ديتوم

زماني تولید شده، پژوهشگران علوم زمین اطالعات 

هاي مورد مکانیزم و فیزيک حاکم بر پديدهارزشمندي در 

 . [83] آورندبه دست مي مختلف ژئوفیزيکي

در  GPSهاي هاي خام حاصل از ايستگاهپردازش داده

-GAMITشبکه ژئودينامیک سراسري به کمک نرم افزار 

GLOBK افزارهاي ترين نرمشود که يکي از دقیقانجام مي

 .831علمي موجود در جهان است. اين نرم افزار در سال 

و دانشگاه  MIT2 دانشگاهنگاري مؤسسه اقیانوستوسط 

 GPSبه منظور تجزيه و تحلیل دقیق اطالعات  9هاروارد

ها به دو صورت روزانه با اطالعات طراحي شده است. پردازش

هاي نهايي با استفاده از اطالعات ر دقیق و پردازشمداري غی

هاي روزانه مداري دقیق و با دو هفته تاخیر نسبت به پردازش

افزار هاي انجام شده بوسیله نرمشوند. نتايج پردازشانجام مي

GAMIT افزار به کمک نرمGLOBK  با يکديگر تلفیق شده و

که بیانگر  آيدبراي هر ايستگاه يک سري زماني به دست مي

 . [83]میزان تغییرات موقعیت ايستگاه است 

 GAMITافزار ها در نرمروند کلي پردازش داده

GLOBK در ادامه به  نشان داده شده است. 5در شکل

 .[25] شودتشريح مباني نظري پردازش پرداخته مي

-GAMITافزار در پردازش با نرمجواب نهايي 

GLOBK  با استفاده از معادالت مشاهدات تفاضلي دوگانه

باشد. البته به منظور پرهیز از اثر تأخیر يونسفري از مي

حامل به شکل زير  ترکیب خطي عاري از يونسفر فازهاي

 :شوداستفاده مي

(8) 

ΦLC = ΦL1 + n1 −
R

1−R2 (ΦL2 + n2 −

R(ΦL1 + n1))  
 

ΦLC = 𝛷𝐿1 −
𝑅

1−𝑅2
(𝛷𝐿2 − 𝑅𝛷𝐿1) −

𝑅

1−𝑅2
(𝑛2 − 𝑛1) +

𝑅1

1+R
𝑛1  

                                                           
1 Datum 
2 Massachusetts Institute of  Technology 
3 Harvard University 

 

 مشاهده  ΦL1ترکیب خطي از يونسفر،  ΦLC که در آن

ابهام فاز  𝐿2 ،𝑛1مشاهده فاز حامل  𝐿1 ،ΦL2فاز حامل 

  و 𝐿2ابهام فاز حامل  𝐿1 ،𝑛2حامل 

𝑅 = 𝑓2 𝑓1 =⁄ است. بديهي است  1227.60/1575.42

بصورت تفاضلي دوگانه توانند ميفازهاي حامل در اين معادله 

 .[22] )بین دو گیرنده و دو ماهواره( در نظر گرفته شوند
 

عورش

تاروتسد ندناوخ

يرادم تاعالطا شزادرپ

RINEX ياه لياف شزادرپ

هیلوا ريداقم

يتادهاشم ياه هداد ندناوخ

دک نملاک گنيرتلیف شزادرپ

زاف شهج و زاف ماهبا تست

لدم

زاف ماهبا نییعت

زاف نملاک گنيرتلیف شزادرپ

زاف شهج نییعت ،هابتشا ياه هداد نییعت

يجورخ

شزادرپ هصالخ ناياپ

Res_info.dat

Edit_info.dat

Phase_info.dat

تکرح ریسم لياف
ديدج X لياف

Makexk.bat

Ambiguity.dat

يربوان و يرادم تاعالطا

RINEX تادهاشم لياف

X لياف

ديدج X لياف

RINEX تادهاشم لياف

X لياف

Pos_range.dat

رارکت  ول ياه کپا

 ول رارکت

اه هدنامیقاب

P1,P2

L1,L2

LC

 
 GAMITافزار در نرم GPSمشاهدات کلي پردازش روش  -5شکل 

GLOBK [25] 

ها و نرخ تغییر محاسبه سرعت ایستگاه -4-0

 مورد مطالعه شکل منطقه

ها يا نرخ جابجايي مباني محاسبه سرعت ايستگاه

تواند خیلي ساده در نظر گرفته شود و ها ميايستگاه

ها با تقسیم مقدار جابجايي بر فاصله زماني سرعت ايستگاه

ها بدست آيد. ولي به منظور باال بردن گیريبین اندازه

جود در هاي مواعتماد به نتايج، استفاده از ساير داده

آوري شده، تولید هاي جمعها با دادهمنطقه و ترکیب آن

هاي مختصات و ارزيابي کیفي نتايج هاي زماني مؤلفهسري

اي نتايج پرهیز نموده و کلیه و داليل ديگر از مقايسه نقطه

اي موسوم به هاي مورد نظر در يک سرشکني زنجیرهداده
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هاي سرشکني دادهشوند. در اين نوع وارد مي 8پااليه کالمن

هاي مختلف با يکديگر ها و شبکههاي مربوط به زمان

هاي بدست ترکیب شده و قابلیت اعتماد نتايج و سرعت

يابد. در زير بصورت مختصر به بیان مدل آمده افزايش مي

بکار گرفته مي  GLOBKرياضي اين پااليه که در نرم افزار 

 .[83] پردازيمشود مي

(2) 𝑓𝑘 = 𝐴𝑘𝑥𝑘 + 𝑒𝑘 ,                 𝑘 = 0,1,2, … 

، ماتريس k ،𝐴𝑘، بردار مشاهدات در حالت 𝑓𝑘 که در آن

بردار پارامترهاي مجهول در  ،k ،𝑥𝑘مدل خطي در حالت 

 است. k، بردار خطاهاي مشاهدات در حالت k ،𝑒𝑘حالت 

وريانس بیني پارامترهاي مجهول و ماتريس مدل پیش

 تواند به صورت زير ارائه شود.کوريانس نیز مي

(9) �̂�𝑘 = 𝑆𝑘−1 �̂̂�𝑘−1 

(5) 𝐶𝑥𝑘
= 𝑆𝑘−1𝐶𝑥𝑘−1

𝑆𝑘−1
𝑇 + 𝐶𝑢𝑘−1

 
 

بیني شده ، بردار پارامترهاي مجهول پیش�̂�𝑘 که در آن

، بردار پارامترهاي مجهول برآورد شده k، �̂̂�𝑘−1در حالت 

هاي )انتقال( بین حالت، ماتريس عبور k-1 ،𝑆𝑘−1در حالت 

k  وk-1 ،𝐶𝑥𝑘
، ماتريس کوريانس بردار پارامترهاي مجهول 

k،𝐶𝑥𝑘−1بیني شده در حالت پیش
، ماتريس کوريانس بردار 

k-1 ،𝐶𝑢𝑘−1پارامترهاي مجهول برآورد شده در حالت 
 ،

 k-1ماتريس کوريانس بردار خطاهاي مشاهدات در حالت 

 است.

ترين مربعات خطاها وش کماز طرفي با بکارگیري ر

 جواب نهايي در هر حالت بدست مي آيد. 

(5) �̂̂�𝑘 = �̂�𝑘 + (𝐴𝑘
𝑇𝐶𝑒𝑘

−1𝐴𝑘 + 𝐶𝑥𝑘

−1)
−1

𝐴𝑘
𝑇𝐶𝑒𝑘

−1(𝑓𝑘 −

𝐴𝑘�̂�𝑘)  

(2) 𝐶𝑥𝑘
= (𝐴𝑘

𝑇𝐶𝑒𝑘
−1𝐴𝑘 + 𝐶𝑥𝑘

−1)−1 
 

𝐶𝑒𝑘که درآن 
 ماتريس کوريانس مشاهدات است. 

در يک  GPSهاي هاي ايستگاهعملیات تولید سرعت

پذيرد. ابتدا کلیه نتايج اي صورت ميفرآيند چند مرحله

اي مشتمل بر اختالف هاي مستقل شبکهپردازش

ها با ها و ماتريس وريانس کوريانس ايستگاهمختصات

شوند. در اين مرحله بر اساس يک يکديگر ترکیب مي

                                                           
1 Kalman filter 

هاي با کیفیت پايین آزمون آماري از ترکیب جواب

شود. سپس با انتخاب يک چارچوب مرجع جلوگیري مي

ها ها و بردارهاي سرعت آنمناسب مختصات نهايي ايستگاه

 . [83]گردد محاسبه و ارائه مي

 روش انجام پژوهش -5

هدف از اين پژوهش، تعیین همانطور که گفته شد، 

ايجاد شده باشد. جابجايي میدان جابجايي حین لرزه مي

هاي زماني هاي سريدر اثر زلزله مذکور، به روي مؤلفه

شود. بردار سرعت تعیین مي GPSدائمي  هايايستگاه

حاصل از جابجايي زلزله شامل امتداد )آزيموت( بوده که 

نشانگر زاويه جابجايي نسبت به شمال جغرافیايي و طول 

موارد  برآوردباشد. بردار سرعت نشانگر بزرگي جابجايي مي

هاي فوق موجب تعیین مقدار جابجايي محدوده ايستگاه

GPS  انتخاب شده و البته محدوده مکاني کانون زلزله سال

 باشد.سراوان مي 8932

هاي به منظور نوآوري در انجام پژوهش، از ايستگاه

هاي گلمورتي و دائمي فهرج و سراوان عالوه بر ايستگاه

مورد استفاده قرار گرفته بود،  زابل که در تحقیقات پیشین

ترين استفاده گرديد. ايستگاه سراوان به عنوان نزديک

ايستگاه به کانون زلزله و ايستگاه فهرج با اختالف زياد در 

مؤلفه عرض جغرافیايي نسبت به موقعیت کانون زلزله و 

گسل برآورد شده، در تحقیقات پیشین مورد بررسي قرار 

اوان فاقد مشاهدات در بازه زماني نگرفته است. ايستگاه سر

-زلزله بوده و در اين پژوهش تالش بر برآورد مقادير مؤلفه

هاي سري زماني اين ايستگاه در لحظه زلزله گرديد. 

ماهه براي مشاهدات در نظر  88همچنین بازه زماني 

روزه در  .8گرفته شد که در مطالعات پیشین بازه زماني 

 نظر گرفته شده بود. 

پژوهش ابتدا موقعیت گزارش شده زلزله از  در اين

( و موقعیت اعالمي 8مراکز مختلف استخراج گرديد )جدول

شناسي به عنوان مبناي پژوهشگاه بین المللي زلزله

محاسبات انتخاب گرديد. سپس شبکه ژئودينامیک 

هاي دائمي مورد مطالعه سراسري ايران بررسي و ايستگاه

 مشخص گرديد. 

به  GPSدائمي  هايمشاهدات ايستگاهبه اين منظور، 

و فهرج، در محدوده زماني  هاي سراوان، گلمورتي، زابلنام

 گرديد. تعیینوقوع زلزله 
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از  GPSبازه زماني مورد مطالعه انتخاب و مشاهدات 

سازي برداري کشور اخذ گرديد. آمادهسازمان نقشه

ه انجام گرديد. مشاهدات آماد TEQCافزار مشاهدات با نرم

پردازش گرديد. با  GAMIT & GLOBKافزار شده در نرم

هاي خروجي از مرحله قبل در محیط استفاده از فايل

 9، 8هاي هايي از درجه2ايچندجمله 8متلب جهت برازش

 نويسي انجام شد. برنامه 5و 

سپس بررسي هندسي بازه انتخاب شده مشاهدات 

GPS  مشاهدات، انجام شد که منجر به انتخاب بازه جديد

-ها، پردازش و برنامهسازي آناخذ مشاهدات جديد، آماده

 نويسي مجدد گرديد.

مشاهدات ايستگاه دائمي سراوان، در بازه وقوع زلزله 

فاقد اطالعات بوده و مشاهداتي در زمان وقوع زلزله وجود 

نداشت. از طرفي بدلیل شدت زلزله و تغییرات مختصات 

از زلزله اهمیت پیدا کرد  پیش و پس در حین زلزله، روند

 2.89/.8/8.تا  8/2.89./8.و بازه مورد مطالعه از 

هاي (. همچنین در خصوص ايستگاه2تعیین گرديد )شکل 

 پوشاني با ايستگاه سراوان و برازشديگر به داليل هم

از بازه مشابه استفاده گرديد. نهايتًا  ايمناسب چند جمله

اضي بهتر و تقارن در در حین مطالعه و به جهت تقريب ري

مدل رياضي برازش شده، رخداد زلزله در وسط بازه مذکور 

براي کلیه  2.89/.8/8.تا  8/88/2.82.قرار گرفت و از 

 در نظر گرفته شد.مشاهدات ها ايستگاه

در بازه مشاهداتي جديد بررسي هندسي مجدد انجام 

هاي مختلف، زماني ايستگاهشد و پس از تأيید سري

دل برازش شده انتخاب شد. سپس جهت بهترين م

نويسي در لرزه مجدداً برنامههاي هممحاسبه جابجايي

ها محیط متلب انجام گرديد. در مرحله بعد بردار باقیمانده

هاي استخراج، مقايسه و نهايتاً تأيید شد. موقعیت ايستگاه

انتخاب شده از شبکه سراسري ژئودينامیک  GPSدائمي 

قعیت کانون زلزله و محدوده مکران و ايران و همچنین مو

افزار هاي موجود در پهنه فرورانش مکران در نرمآتشفشان

GMT  ترسیم گرديد. در مرحله بعد مقادير جابجايي

حاصل از زلزله مورد نظر تحلیل گرديد و  در آخر از 

  گیري گرديد.هاي انجام شده نتیجهتحلیل

 شده است.نشان داده  5روند انجام پژوهش در شکل 

                                                           
1 Fit 

2 Polynomial 

 
 روند پیشنهادي براي انجام پژوهش -5شکل 

 نتایج عددی -6

نشان داده  2ها تا کانون زلزله در جدول فاصله ايستگاه

ترين فاصله سراوان داراي کم، 2شده است. طبق جدول 

بوده و سپس به ترتیب ايستگاه گلمورتي، زابل و فهرج 

از زلزله،  باشد. با هدف تقارن فاصله زماني پیش و پسمي

اي انتخاب بازه زماني انتخاب شده سري زماني به گونه

 گرديد که روز زلزله دقیقاً در وسط سري زماني قرار گیرد.

در اين مطالعه، ايستگاه دائمي سراوان به اين دلیل که 

باشد، از اهمیت ترين ايستگاه به کانون زلزله مينزديک

ه در لحظه زلزله ويژه اي برخوردار بوده است. ولي متأسفان

. به همین دلیل بودمشاهدات اين ايستگاه ثبت نگرديده 

تصمیم گرفته شد بر اساس روند حرکت اين ايستگاه براي 

در  5و ارتفاعي 5غربي-، شرقي9جنوبي-هاي شماليمؤلفه

                                                           
3 North (N) 
4 East (E) 

5 Up (U) 
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مشاهدات، مشاهده احتمالي را بازسازي  8زمانيسري

آورده  2نمايیم. پس از انتخاب بازه مورد نظر که در شکل 

در نظر  2.89شده، بازه زماني يک ساله و از ابتداي سال 

درجه اول برازش گرديد.  2ايگرفته شد. چند جمله

گوياي فاصله زياد از رفتار واقعي  2وضعیت بصري شکل 

-باشد. با اين وجود جهت نتیجههاي روزانه ميمختصات

ها استخراج گرديد. در ادامه تر، بردار باقیماندهگیري دقیق

جنوبي، -از آخرين روز مشاهده در هر سه مؤلفه شمالي

غربي و ارتفاعي تا ابتداي بازه که ابتداي سال -شرقي

هاي يک، سه و پنج هايي با درجهايبود چند جمله 2.89

یمانده استخراج شد. دقیقاً به برازش گرديد و بردار باق

همین روش براي بازه بعد از زلزله عمل شد و بردار 

ها در دو حالت دو چند جمله مستقل براي قبل و باقیمانده

اي براي کل بازه زماني بعد از زلزله و روش يک چند جمله

مقايسه گرديد. نتیجه حاصل، وضعیت بهتر در روش دوم 

انتخاب گرديد. در اين  بود و به همین دلیل اين روش

اي درجه يک، سه و روش بعد از برازش نمودن چند جمله

هاي روزانه هر سه مؤلفه، لحظه زلزله پنج بر مختصات

بعنوان متغیر مستقل در معادله بدست آمده در مرحله 

( در  Uو   N ،Eقبل قرار داده شد و مقدار متغیر وابسته ) 

 (.1سري زماني بدست آمد )شکل 

ريشتري سال  1.1طول و عرض جغرافیايي کانون زلزله  -2جدول 

سراوان بر اساس گزارش اعالمي پژوهشگاه زلزله شناسي و  2.89

 GPSهاي دائمي مهندسي زلزله، طول و عرض جغرافیايي ايستگاه

م از مورد مطالعه به همراه مختصات جغرافیايي و فاصله مستقی

 مختصات کانون زلزله مي باشد

رکز زلزله فاصله تا م

 )کیلومتر(

طول/عرض جغرافیايي 

 )درجه(
 نام ايستگاه

. 
22..9 

 مرکز زلزله
21.11 

51.131 
22.295312 

SRVN 
21.93.299 

251.955 
53.5515.2 

GLMT 
21.512858 

923.55 
28.185389 

ZABL 
9..158219 

923.3.2 
51.118251 

FHRJ 
21.391921 

                                                           
1 Time Series 

2 Polynomial 

 
است که چند  GPSوضعیت سري زماني ايستگاه دائمي  -2شکل 

 ها برازش شده استاي درجه اول بر روي کل دادهجمله
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 GPSسري زماني ايستگاه دائمي  Uو  N ،Eمؤلفه هاي  -1شکل 

سراوان که چند جمله اي درجه يک، سه و پنج با رنگ هاي قرمز براي 

اني پس از زلزله بر روي بازه زماني پیش از زلزله و سبز براي بازه زم

آن برازش شده است. شکل ها به ترتیب از باال برازش درجه يک ، 

 برازش درجه سه و برازش پنج آورده شده است
 

-ايهاي زماني ايستگاه سراوان، چند جملهدر سري

هاي مختلف هاي مختلف بر روي مؤلفههايي با درجه

در تحلیل قابل مشاهده است.  1برازش گرديد که در شکل 

-بصري از خروجي بدست آمده در لحظه زلزله، چند جمله

باشد. در برازش چند ترين برازش مياي درجه يک، مناسب

با  1ها که در شکل اي درجه پنج، مقدار باقیماندهجمله

رنگ قرمز براي قبل از زلزله و رنگ سبز براي بعد از زلزله 

در لحظه ترين خواهد بود ولي برآورد شده است، مناسب

زلزله، بدلیل نبود مشاهدات لحظه زلزله در اين ايستگاه، 

 (.9)جدول  رفتار قابل قبول نداشته است

تغییرات مؤلفه شرقي غربي مدل شده براي ايستگاه 

 -8.11متر و مؤلفه شمالي جنوبي میلي -83.51سراوان، 

 متر جابجايي دارد.میلي -2.15متر و مؤلفه ارتفاعي، میلي

 
 GPSسري زماني ايستگاه دائمي  Uو  N ،Eهاي مؤلفه -1 شکل

هاي قرمز اي درجه يک، سه و پنج با رنگگلمورتي که چند جمله

براي بازه زماني پیش از زلزله و سبز براي بازه زماني پس از زلزله بر 

ها به ترتیب از باال برازش درجه يک ، روي آن برازش شده است. شکل

 ش پنج آورده شده استبرازش درجه سه و براز
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، ايستگاه گلمورتي، بعد از 2بر اساس اطالعات جدول 

ها تا کانون سراوان فاصله کمتري نسبت به ساير ايستگاه

در لحظه زلزله  GPSزلزله دارد. در اين ايستگاه، مشاهدات 

هاي ايتوان چند جملهثبت شده است به همین دلیل مي

ه مقايسه کرد )جدول برازش شده را با وضعیت واقعي نقط

اي درجه پنج (. از مقايسه انجام شده برازش چند جمله9

بهترين برازش نسبت به وضعیت واقعي نقاط و همچنین 

 باشد. براي مؤلفه شماليها مينسبت به بردار باقیمانده

 -18..8غربي  متر، مؤلفه شرقيمیلي -3.89جنوبي، 

ابجايي در حین متر جمیلي 5.5متر و مؤلفه ارتفاعي، میلي

 زلزله بوده است.

اختالف فاصله ايستگاه فهرج و گلمورتي با کانون زلزله 

 .923.55باشد. ايستگاه زابل متر مي ..5کمتر از 

 923.3.2کیلومتر فاصله از کانون زلزله و ايستگاه فهرج 

-ها را تقريباً همتوان آنکیلومتر فاصله دارد. بنابراين مي

 فاصله در نظر گرفت.

جابجايي زلزله در مؤلفه شمالي جنوبي اين دو ايستگاه 

 و غربيمتر در مؤلفه شرقي میلي -5.95متر، میلي -9.59

متر براي مؤلفه ارتفاعي، اختالف دارند. از میلي 22.91

درجه در طول جغرافیايي و  985..طرفي ايستگاه زابل 

درجه در عرض جغرافیايي نسبت به کانون زلزله  2.328

درجه در طول  9.851اختالف دارد. ايستگاه فهرج نیز 

درجه در عرض جغرافیايي نسبت به  51..8جغرافیايي و 

 د. کانون زلزله اختالف دارن

-میلي -1.95جنوبي  در ايستگاه زابل، مؤلفه شمالي

متر و مؤلفه ارتفاعي، میلي -85.83غربي  متر، مؤلفه شرقي

 متر جابجايي در حین زلزله بوده است.میلي -8.18

 

جنوبي و ارتفاعي -شمالي غربي،-هاي شرقيتغییرات مؤلفه -9جدول 

اي ند جملهاز که درجه چ GPSهاي مورد مطالعه دائمي ايستگاه

 .برازش شده در ستون دوم آورده شده است

نام 

 ايستگاه

فاصله تا 

مرکز زلزله 
km 

چند 

 ايجمله

درجه 

8 

درجه 

9 

درجه 

5 

SRVN 57.90 
d N(mm) -4.22 -0.24 -1.78 
d E(mm) .16.54 -18.86 -19.58 
d U(mm) 0.32 -3.34 -2.75 

GLMT 258.34 
d N(mm) -6.69 -8.92 -9.13 
d E(mm) -11.69 -11.45 -10.81 
d U(mm) 3.12 5.61 5.5 

ZABL 329.54 
d N(mm) -2.24 -8.41 -8.34 
d E(mm) -17.02 -15.53 -15.19 
d U(mm) -0.29 -2.00 -1.81 

FHRJ 329.91 
d N(mm) -4.74 -5.47 -4.91 
d E(mm) -12.42 -11.09 -10.84 
d U(mm) 28.93 26.09 24.56 

 

 
زابل  GPSسري زماني ايستگاه دائمي  Uو  N ،Eهاي مؤلفه -3شکل 

هاي قرمز براي بازه اي درجه يک، سه و پنج با رنگکه چند جمله

زماني پیش از زلزله و سبز براي بازه زماني پس از زلزله بر روي آن 

ها به ترتیب از باال برازش درجه يک ، برازش برازش شده است. شکل

 و برازش پنج آورده شده استدرجه سه 

غربي  ترين جابجايي حین لرزه در مؤلفه شرقيبیش
متر و به میلي -83.51با  سراوانهاي زماني، ايستگاه سري

متر ، فهرج با میلي -85.83ترتیب ايستگاه ايستگاه زابل با 
 باشند. متر ميملي -18..8گلمورتي با متر و میلي -15..8

حین زلزله در مؤلفه شمالي جنوبي ترين جابجايي بیش
متر و میلي -3.89با گلمورتي هاي زماني، ايستگاه سري

متر، ايستگاه میلي -1.95سپس به ترتیب ايستگاه زابل با 
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با  سراوانمتر و در آخر ايستگاه میلي -5.38فهرج با 
 باشند.ميمتر جابجايي میلي -8.11

لرزه با آزيموت بردارهاي سرعت میدان جابجايي هم
پديده فشارش صفحه  GPSهاي بردارهاي سرعت ايستگاه

و داراي اختالف  جهت نبودهعربي بر صفحه اوراسیا هم
 واقعي مقدار عددي بردارهاي میدان جابجايي .[8]هستند 

متر بعنوان بیشنه میلي  55.11ي ايستگاه سراوان لرزه براهم

  (5باشد. )جدول متر کمینه ميمیلي 8.83و ايستگاه فهرج با 

 
 GPSسري زماني ايستگاه دائمي  Uو  N ،Eهاي مؤلفه -.8شکل 

هاي قرمز براي اي درجه يک، سه و پنج با رنگفهرج که چند جمله

بازه زماني پس از زلزله بر روي  بازه زماني پیش از زلزله و سبز براي
ها به ترتیب از باال برازش درجه يک ، آن برازش شده است. شکل

 برازش درجه سه و برازش پنج آورده شده است

مورد  GPSهاي دائمي اندازه و زاويه بردار سرعت ايستگاه -5جدول 

 سراوان 2.89ريشتري  1.1مطالعه به همراه فاصله از کانون زلزله 

نام 

 ايستگاه

کانون فاصله تا 

 (km)زلزله 

بردار سرعت 

(mm) 

آزيموت 

 )درجه(

SRVN 57.90 55.78 26.34 

GLMT 258.34 3.03 27.52 

ZABL 329.54 2.70 30.20 

FHRJ 329.91 1.19 29.32 

 ارائه پیشنهادات و  تحلیل نتایج -7

ترين سراوان نزديک GPSايستگاه دائمي  -1-8

زلزله بوده و به همین دلیل از اهمیت ايستگاه به کانون 

اي برخوردار بوده است با توجه به عدم وجود مشاهده ويژه

در ايستگاه سراوان در لحظه زلزله، ناچار به مدلسازي روند 

هاي شرقي، شمالي و ارتفاعي در هاي زماني در مؤلفهسري

اي دو چندجمله، بهترين نوع تقريب ايستگاه سراوان شديم.

، بصورت جداگانه براي 5زماني، از نوع درجه  براي سري

 .گرددپیشنهاد ميقبل و بعد از زلزله 

بدست آمده، جنوب  واقعي جهت بردار سرعت -1-2

 باشد. شمال شرقي مي -غربي

لرزه در اين بردار سرعت میدان جابجايي هم -1-9

مطالعه از شرق به غرب و با دور شدن از کانون زلزله، 

ها مربوط به ايستگاه ترين آنترتیب بیش کاهش يافته و به

 9..9متر، ايستگاه گلمورتي با میلي 55.11سراوان با 

متر و ايستگاه فهرج با میلي 2.1متر، ايستگاه زابل با میلي

متر داراي کمینه بردار سرعت میدان جابجايي میلي 8.83

 باشد. لرزه ميهم

بوط به ترين تغییرات در مؤلفه ارتفاعي مربیش -1-5

با متر بوده، میلي 25.52ايستگاه فهرج با مقدار عددي 

اين تغییرات  توجه به فاصله اين ايستگاه از کانون زلزله،

باشد. در خصوص ساير هاي ديگر مربوط به پديده تواندمي

متر افزايش ارتفاع، میلي 5.5ها، گلمورتي با ايستگاه

-میلي 8.18متر کاهش ارتفاع و زابل با میلي 2.15سراوان 

 متر کاهش ارتفاع همراه بوده است.

تواند نشانه قفل شدگي وقوع اين زلزله مي -1-5

مکران شرقي بوده باشد  ومکران  در مرز مکران غربي 

هاي خاموش نیز . در اينصورت احتمال رخداد لرزه[83]

  .[.2]بل بررسي مي باشدوجود داشته و قا
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شود ساير مشاهدات ژئودتیک در پیشنهاد مي -1-2

 تحلیل مدل تغییر شکل منطقه و همچنین از ارتباط اين

 زلزله با پديده فرورانش مطالعه شود.

هاي دائمي شود با افزايش ايستگاهپیشنهاد مي -1-1

GPS هاي در منطقه مکران، رفتار جابجايي ساير ايستگاه

 شبکه ژئودينامیک در زلزله مذکور تعیین گردد.  

اي راداري با عنايت به عدم وجود تصاوير ماهواره -1-1

ش و پس از زلزله که تصاوير در لحظه زلزله، در بازه پی

راداري موجود است تغییرات ارتفاعي و مسطحاتي تعیین 

ها موقعیت هندسي لحظه زلزله شده و با استخراج روند آن

 تعیین گردد.

 قدردانی و تشکر

هاي از جناب آقاي دکتر فرخ توکلي بابت راهنمايي

برداري کشور بابت در اختیار از سازمان نقشهارزنده و 

 گردد. تشکر و قدرداني مي GPSهاي ادن دادهقرارد
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